
LEI N.º   2.314/2002 
 

DISPÕE SOBRE PERMUTA DE TERRENO 
ESPECIFICA. 

 
A  Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar terreno de 

propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU,  medindo 212,25 m² (duzentos e 
doze metros e vinte e cinco centímetros quadrados) devidamente registrado sob o nº 9928, 
no Livro 3-S, do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Ibiraçu-ES, com lote de terreno 
urbano de propriedade da Srª. EDINÉA MARIA GIACOMIN PIOL, medindo 164,25 m² 
(cento e sessenta e quatro metros e vinte e cinco centímetros quadrados), no Loteamento 
“Francisco Campagnaro” , situado nesta cidade de Ibiraçu-ES., confrontando-se pela frente 
com a Rua C, onde mede 08,50 metros, fundo com o(s) lote(s) nº 08, onde mede 9,75 
metros; lado direito com o lote 11, onde mede 18,00 metros e lado esquerdo com o lote nº 
09, onde mede 18,00 metros, contendo UMA CASA residencial medindo 20,04 m² (vinte 
metros e quatro centímetros quadrados), com 01 (um) quarto, 01 (uma) cozinha e 01 (um) 
banheiro, em alvenaria, cobertura com eternit, sem forro, rebocada e caiada, piso de 
cimento liso, instalações elétrica, hidráulica e sanitária completas, estando devidamente 
registrado sob o nº 4- 5330, no Livro 2-AA, do Cartório do Registro Geral de Imóveis de 
Ibiraçu-ES. 

 
Art. 2º - Fica ainda, o  Poder Executivo autorizado a doar o imóvel descrito 

no artigo anterior, adquirido por permuta à Srª Maria de Fátima dos Santos Muniz, ocupante 
do referido imóvel. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu(ES), 28 de maio de 2002. 

 
 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 

Registrada e Publicada em 28 de maio de 2002. 
 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 


